
Percival, Tom: Ravi raivostuu (Kumma 2021) 

Ravi kiukustuu vain harvoin, mutta kerran hän raivostuu 
niin kovasti, että hänen sisäinen tiikerinsä pääsee 
valloilleen. Aluksi tiikerinä olo on hauskaa, kun räyhäävä 
eläin saa tehdä mitä tahansa. Mutta haluaako Ravi lopulta 
olla pelottava tiikeri? Ravi raivostuu on viisas kirja siitä, 
kuinka hankalalta tuntuvia tunteita voi ilmaista ja käsitellä. 

Király, Réka: Pieni suuri tarina rakkaudesta  
(Etana Editions 2022) 

Pieni suuri tarina siitä, kuinka yksi rakastaa yhdellä tavalla 
ja toinen toisella. Pöllön ohi suhahtaa joku, ja se rakastuu 
päätä pahkaa. Ystävät Kettu, Siili, Hiiri, Karhu ja Jänis 
auttavat Pöllöä ymmärtämään, että rakkautta voi olla 
monenlaista. Pöllö lähtee etsimään ohilentänyttä 
rakastaan mukanaan kassillinen eväitä – ja rohkaisevia 
viestejä ystäviltä. 

Higgins, Ryan T.: Hotelli Mörri (Kumma 2021) 

Mörri-kirjoissa äreä, pohjimmiltaan sympaattinen karhu 
yrittää sopeutua elämäänsä hanhenpoikasten emona. 
Mörrin loman aikana metsäneläimet ovat vallanneet sen 
kotipesän: hiirikolmikko on tehnyt karhun kodista hotellin!  
Mörri ärisee ja murisee, mutta kutsumattomat vieraat eivät 
suostu poistumaan. Saako Mörri enää koskaan omaa 
rauhallista kotiansa takaisin? 

Katajavuori, Riina: Kielo miettii (Enostone 2021) 

Äiti laittaa ruokaa, siskonmakkarakeitto tuoksuu hyvältä, ja 
Kielo miettii. Miten kummassa sama ihminen voi olla 
enolle sisko, mummulle lapsi ja Kielolle äiti? Kirjassa 
ihmetellään erilaisia sukulaisuussuhteita Kielon kanssa, 
pysähdytään ja pohditaan ja mennään vähän pyörälle 
päästä. Kaunis, arjentäyteinen kuvitus antaa oman 
raikkaan lisänsä pohdinnalle.  

Yhdessä 
ihmeteltäväksi 

Kirjavinkkejä 2– 5-vuotiaille 
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Obele, Saara: Pikkuisen pihan porukka (S&S 2021) 

Hyväntuulisessa kirjassa tutustut Puistokadun pihapiirin 
lapsiin. Pihalla tutkitaan ötököitä, leivotaan makoisia 
hiekkakakkuja, kuvitellaan kaikenlaista, tykätään luonnosta 
ja monesta muusta ihanasta asiasta. Hauskasti 
lorumuotoon kirjoitetut esittelyt ja veikeä kuvitus vievät 
lukijan mukanaan. Puistokadun pihapiirissä kaikki ovat 
tervetulleita leikkiin! 

Kallio, Liisa: Jokainen (Etana Editions 2021) 

Tämä kirja on luotu meille jokaiselle, isoille ja pienille, 
vanhoille ja nuorille! Kirjassa tarkastellaan meidän kaikkien 
erilaisuuksia, ihmetellään samankaltaisuuksia ja sitä,  
miten noiden erojen ja yhteneväisyyksien kautta olemme 
jokainen erityisen ainutlaatuisia. Upeasti kuvitettu kirja 
johdattaa lukijansa lempeästi ihmisyyden isojen 
kysymysten äärelle. 

Ruohonen, Hannamari: Miksi Rane, miksi?  
(Etana Editions 2021) 

Roskakori kaatuu, sukkia leikellään, isän kirjaa revitään ja 
koiraa vedetään hännästä. Rane sanoo MURRR! Kun Rane 
pääsee lopulta syliin, kuuluu enää vain krooh-pyyh, ja 
päivä muuttuu valoisammaksi. Kirjassa kokeillaan rajoja, 
mietitään yhdessä mikä on oikein ja mikä väärin, ja miksi 
Rane käyttäytyy näin. Kirja on omistettu kaikille 
kiukkupusseille! 

Vuori, Sanna Sofia: Mäyrä kateissa  
(Teos & Förlaget 2021) 

Lapsi saa eräänä päivänä ottaa Mäyrän mukaan 
päiväkotiin, mutta matkalla tapahtuu hirveitä:  
Mäyrä tahtoo haistella koiraa ja joutuu eroon lapsesta. 
Mäyrä etsii lasta, mutta löytää puistosta vain paperipussin, 
Einon sormikkaan ja Pupun, jota ei ole koskaan löydetty. 
Pian kello on neljä, ja Mäyrä löytää vihdoin lapsen – 
lopulta kaikki on hyvin! 

Kuronen, Kirsti: Heitä minulle hyvä haju (Karisto 2021) 

Jaakon kotona haisee, on hyviä tuoksuja ja pahoja hajuja. 
Ainainen kaaliruokien haju saa Jaakon etsimään 
hajuimurin kanssa naapurustosta hyviä hajuja kotiin 
vietäväksi. Hajuja kertyy melkoinen liuta, ainakin 
mansikkainen huulirasva, vastaleivottu pulla, kielo, vauva 
ja aimo annos aurinkoa. Mikä sinusta on maailman paras 
haju? 

Higgins, Ryan T.: Kavereita ei saa syödä! (Into 2020) 

Eppu on pieni dinosaurus, joka aloittaa eskarissa.  
Yllätys on suuri, kun ensimmäisenä päivänä selviää, että 
kaikki luokkakaverit ovatkin lapsia! Ja tietenkin Eppu syö 
heidät kaikki. Opettajien torujen jälkeen Eppu sylkäisee 
luokkakaverit suustaan. Ei ehkä paras mahdollinen aloitus 
eskarille. Hauska tarina tutustumisen vaikeudesta ja 
ystävien löytämisestä. 

Nilsson Thore, Maria: Kolmikko leikkii sisällä 
(Kustannus-Mäkelä 2020) 

Yhdessä kaverusten Essin, Iidan ja Vallen kanssa saamme 
tutustua Herneen päiväkodin eri sisätiloihin. Mitä kaikkea 
päiväkodin sisällä voikaan tarhapäivän aikana touhuilla ja 
puuhailla? Ainakin askarrella, nikkaroida, leikkiä ja 
rakennella. Löytyyköhän sivuilta tuttuja asioita ja esineitä? 
Oiva kirja päiväkotiarkeen totuttelevalla lukijalle. 

Hurme, Vuokko: Hirveä nälkä (Into 2021) 

Viiman vatsassa asuu hirviö nimeltä Hirveä Nälkä, mutta 
aamupalalla se vielä nukkuu. Ulkoilun jälkeen Hirveä Nälkä 
herää, mutta silti Viimalle ei maistu mikään, oikeastaan 
koko päivänä. Illalla vatsasta kuuluu suuren suuri 
MMRROOUUU, ja Viima ryntää jääkaapille: ruokaa on 
saatava ja PALJON! Värikkäästi kuvitettu kirja kaikille pikku 
ronkeleille. 


